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OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 2

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

1 2017_CBS_01351 Verkeerswisselaar R8-A19 - motie - Goedkeuren
1 - 2017_CBS_01351 - Verkeerswisselaar R8-A19 - motie - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Bart Baeten

Beknopte samenvatting

De gemeenteraad vraagt aan het Vlaams Gewest om een stand van zaken en een timing te geven voor de (her)aanleg 

van de verkeerswisselaar A19-R8 en hierover te communiceren naar de omwonenden en de ruime omgeving.

Beschrijving

Aanleiding en context

Een aantal uitwisselingsbewegingen op het knooppunt A19-R8 verloopt momenteel gelijkgronds en 

wordt met verkeerslichten geregeld. AWV heeft al sinds enige tijd de intentie om de 

verkeerswisselaar her in te richten zodat alle bewegingen tussen de R8 en A19 ongelijkgronds 

kunnen verlopen (via een "trompetaansluiting"). Op basis van recent overleg met AWV en van 

parlementaire vragen die hierover werden gesteld is duidelijk dat de aanleg van de 

verkeerswisselaar gepland is in 2018.

Argumentatie

De (her)aanleg van de verkeerswisselaar A19-R8 werd al verschillende keren aangekondigd, maar de uitvoering werd 

steeds uitgesteld. Hierdoor leven er onder de bevolking veel vragen over of en wanneer de heraanleg van de 

verkeerswisselaar A19-R8 effectief zal worden gerealiseerd.  

Juridische grond

Uit de antwoorden op recente parlementaire vragen en uit de contacten tussen de administratie van de stad met AWV 

blijkt dat de werken voor de heraanleg in 2018 effectief zullen starten. AWV heeft ondertussen de eigenaars van de 

gronden die moeten verworven gecontacteerd. Het is echter wenselijk dat AWV duidelijk communiceert over de 

timing van de heraanleg en van de verschillende stappen die nog moeten genomen worden (grondverwerving, 

omgevingsvergunning, aanbesteding en uitvoering) om zo de onduidelijkheid die er momenteel heerst weg te werken. 

Ook de ruime omgeving moet tijdig op de hoogte gebracht worden over de geplande herinrichting. De stad Kortrijk 

hecht veel belang aan participatie en communicatie naar de bevolking. 

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

De gemeenteraad vraagt aan het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen om een stand van zaken en 

duidelijke timing mee te delen aan de stad over de (her)aanleg van het verkeersknooppunt A19-R8 en van de nodige 

stappen die hierin nog moeten genomen worden.  
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Punt 2

De gemeenteraad vraagt aan het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen om tijdig te communiceren over de 

(her)aanleg van het verkeersknooppunt A19-R8 en een gezamenlijk communicatietraject op te maken.

Punt 3

Een afschrift van dit besluit over te maken aan het gemeentebestuur van Wevelgem.

Bijlagen

2 2017_CBS_01350 vervoersplan nmbs - motie - Goedkeuren
2 - 2017_CBS_01350 - vervoersplan nmbs - motie - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Bart Baeten

Beknopte samenvatting

De gemeenteraad van Kortrijk sluit zich aan bij de motie die de gemeentraden van Poperinge, Wervik en Menen 

hebben aangenomen met de vraag naar een autonome verbinding Kortrijk-Rijsel en herbevestigt de vraag naar betere 

treinverbindingen van en naar Kortrijk.

Beschrijving

Aanleiding en context

De gemeenteraden van Poperinge (17 februari 2017), Wervik (7 maart 2017) en Menen (27 maart 

2017) hebben een motie aangenomen waarbij aan de nmbs wordt gevraagd om te beslissen tot een 

autonome verbinding Rijsel-Kortrijk-Rijsel en daarnaast de aansluiting in Gent met de IC 507 en 

volgende af te stemmen. Zodoende kan de reistijd van en naar Brussel/lijn 69 en Rijsel/Antwerpen 

ingekort worden, vooral voor reizigers tussen Poperinge en Kortrijk. Momenteel splitst de trein die 

rijdt tussen Antwerpen en Rijsel/Poperinge in het station van Kortrijk. De procedure voor de 

koppeling/ontkoppeling van de treinstellen belast de reistijd voor reizigers die tussen Poperinge en 

Gent/Antwerpen/Brussel treinen. Om die reisduur dus te verkorten zou een autonome 

treinverbinding Kortrijk - Rijsel een oplossing kunnen zijn.Voor reizigers met herkomst of 

bestemming Kortrijk heeft dit minder impact omdat het vooral de reistijd voor de reizigers die een 

bestemming hebben tussen Kortrijk en Poperinge zal beïnvloeden. Voor de reizigers die op- of 

afstappen in het station van Bissegem is dit natuurlijk wel van belang.

Argumentatie

In het kader van ReKoVer werd door Leiedal een globale visie uitgewerkt voor het openbaar vervoersnetwerk voor de 

regio Kortrijk (september 2015). Daaruit werden voor de treinverbindingen van en naar Kortrijk volgende prioriteiten 

bepaald:

1. Beter in de tijd spreiden en verhogen van het aantal P-treinen op de treinverbinding Poperinge-Kortrijk-Gent 

door de spitsperiode te verlengen

2. Herstellen van de snelle IC-verbinding Kortrijk-Izegem-Roeselare-Torhout-Brugge-Oostende

3.  Vaste uurcadans met betere reistijd en vaste halteplaatsen voor de treinverbinding tussen Kortrijk en Lille-

Flanders.
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Voortbouwend op de bevindingen van ReKoVer werkte Leiedal een "spoorrapport regio Kortrijk" uit met een aantal 

voorstellen om het treinaanbod op korte en op lange termijn te verbeteren :

Op korte termijn:

 het uitbouwen van de P-trein tussen Poperinge-Kortrijk-Gent tot een vaste verbinding, waardoor er 2 

verbindingen per uur tussen Poperinge naar Kortrijk zijn (met stops in Ieper, Komen, Wervik, Menen, 

Wevelgem en Bissegem).

 het verhogen van het aantal P-treinen tussen Kortrijk en Brugge (als snelle verbinding). 

Op lange termijn heeft Leiedal twee scenario's uitgewerkt. Beide scenario's resulteren in 14 vaste treinen per uur die het 

station van Kortrijk aandoen:

 3 treinen per uur richting Gent (2 IC, 1L) waarvan er twee doorrijden naar Brussel en 1 naar Antwerpen;

 3 treinen per uur richting Roeselare - Brugge (1 IC, 2L) waarvan twee verder doorrijden naar Oostende;

 2 treinen per uur naar Menen-Ieper-Poperinge;

 3 treinen per uur naar Oudenaarde (1 IC, 2 L) waarvan er twee doorrijden naar Brussel en 1 doorrijdt naar 

Gent-Eeklo;

 2 treinen per uur naar Lille-Flandre (1 vanuit Oostende en 1 vanuit Antwerpen);

 1 trein per uur naar Doornik (L). 

Juridische grond

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 16 maart 2015 om dit spoorrapport te onderschrijven 

en vulde dit aan met volgende bemerkingen:

 als prioriteiten voor de stad Kortrijk een verbetering van de verbinding met Rijsel en het herstel van de snelle 

verbinding met Brugge naar voor te schuiven.

 naast het aantal treinverbindingen per uur naar de verschillende bestemmingen is ook een evenwichtige 

spreiding van de treinverbindingen van belang. 

 

Daarnaast besliste het college van burgemeester van schepenen om het voorstel van de werkgroep met 

vertegenwoordigers van de intercommunale Leiedal, VOKA West-Vlaanderen, KULAK, HOWEST, Vives en UG 

Campus Kortrijk om de snelle IC-treinverbinding van Kortrijk-Izegem-Roeselare-Torhout-Brugge-Oostende opnieuw 

in ere te herstellen mee te onderschrijven.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

zich aan te sluiten bij de moties van Poperinge, Wervik en Menen om bij de directie en de raad van bestuur van de 

NMBS aan te dringen om  te beslissen tot een autonome verbinding Rijsel-Kortrijk-Rijsel en daarnaast de aansluiting in 

Gent met de IC 507 en volgende af te stemmen. 

Punt 2
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bij de directie en de raad van bestuur van de NMBS aan te dringen om de voorstellen die de intercommunale Leiedal in 

het "Spoorrapport regio Kortrijk" heeft geformuleerd om het treinaanbod van en naar Kortrijk op korte en lange termijn 

te verbeteren mee op te nemen in het vervoersplan van de nmbs.

Punt 3

bij de directie en de raad van bestuur van de NMBS aan te dringen om

 de snelle IC-treinverbinding van Kortrijk-Izegem-Roeselare-Torhout-Brugge-Oostende opnieuw in ere te 

herstellen

 naast het aantal treinverbindingen per uur naar de verschillende bestemmingen ook te zorgen voor een 

evenwichtige spreiding van de treinverbindingen. 

Punt 4

Een afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeentebesturen van Poperinge, Wevik, Menen, Izegem, Roeselare, 

Torhout, Brugge, Oostende, aan Leiedal en aan de (andere) besturen van de gemeenten van Leiedal. 

Bijlagen

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

3 2017_GR_00110 Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in 

Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Verslag en toelichting
3 - 2017_GR_00110 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 13 juni 2017 stelt Psilon het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 

voor. 

Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving

Aanleiding en context

Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 13 juni 2017 stelt Psilon het jaarverslag en de 

jaarrekening over 2016 voor.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.

Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.

De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.
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Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het grondgebied van de 

deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: "De op voordracht 

van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een 

openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de 

uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende 

vereniging."

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Marie-Claire Vandenbulcke in de openbare vergadering van 

de raadscommissie.

Juridische grond

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de toelichting bij het beleid 

van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon).

Bijlagen

- uitnodiging.pdf

- 20160614 gecoordineerde statuten.pdf

- jaarrekening Psilon 2016 - officiele format.pdf

- jaarverslag Psilon 2016 goedgekeurd RvB 21mrt2017.pdf

4 2017_GR_00111 Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in 

Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Algemene vergadering - 

Goedkeuren agenda en bepalen mandaat
4 - 2017_GR_00111 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Psilon op 13 juni 2017. 

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving

Aanleiding en context

Per brief van 28 maart 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van Psilon op 13 juni 2017.
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Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.

De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.

Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.

Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het grondgebied van de 

deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de 

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2016

1.1. Verslag van de raad van bestuur

1.2. Verslag van de commissaris

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016

3. Kwijting van bestuurders en commissaris

4. Vervanging drie waarnemend bestuurders

5. Vernieuwing mandaat commissaris

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heer M. Ahouna, de heer P. Lombaerts, mevrouw P. 

Roosen en de heer M. Vandemaele als vertegenwoordigers aan te duiden, elk met 925 stemmen, voor de algemene 

vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor 

een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond

Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Besluit

Punt 1

Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 

Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 13 juni 2017.

Punt 2

De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze algemene vergadering, 

waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
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Bijlagen

- uitnodiging.pdf

- 20160614 gecoordineerde statuten.pdf

- jaarrekening Psilon 2016 - officiele format.pdf

- jaarverslag Psilon 2016 goedgekeurd RvB 21mrt2017.pdf

- GR17-11-2014-vertegenwoordigers AV Psilon.pdf

5 2017_GR_00117 Immobiliën (2016/003) - Kosteloze overname van gronden 

gelegen te KORTRIJK (MARKE) - Pestelstraat om in te 

lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren
5 - 2017_GR_00117 - Immobiliën (2016/003) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK (MARKE) - Pestelstraat om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting

Door de consoorten Delabie dienen naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling aan de Pestelstraat te 

KORTRIJK-MARKE gronden afgestaan te worden aan de stad Kortrijk. Deze kosteloze grondafstand gebeurt om de 

betrokken gronden in te lijven in het openbaar domein. De ontwerpakte tot kosteloze grondafstand werd opgemaakt 

door een notaris naar keuze van de overdragers. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de 

opgemaakte ontwerpakte. Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de 

schorsings-en vernietigingstermijn kan de akte tot kosteloze grondafstand dan effectief door de notaris verleden worden.

Beschrijving

Aanleiding en context

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17.06.2009 vergunning aan 

mevrouw Isabelle Delabie, voor het verkavelen van een perceel grond gelegen aan de Pestelstraat te 

8510 KORTRIJK-MARKE in vier loten voor vrijstaande eengezinswoningen 

(verkavelingsvergunning 1071, MAR 125).

Bij het verlenen van de verkavelingsvergunning werd als voorwaarde gesteld dat de gronden die in 

het openbaar domein dienen opgenomen te worden kosteloos door de grondeigenaar, aan de stad 

dienen overgedragen te worden. Er werd dan ook een eenzijdige verbintenis dd. 21.04.2010 door 

de NV BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE, gevolmachtigde voor de heren Delabie Pieter 

en Delabie Hans en mevrouw Delabie Isabelle (allen grondeigenaars), onderschreven.

Argumentatie

De over te dragen gronden zijn aangeduid op het plan dd. 26.02.2016, opgemaakt door BVBA CALLENS EN 

VANDERMEERSCH, landmeterexperts. Dit plan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijke en Economische 

Stadsontwikkeling, teams 'Planning en Openbaar Domein' en 'Beheer Openbaar Domein' hebben geen opmerkingen 

omtrent de overname van deze gronden.

De over te nemen grond heeft een oppervlakte van 12a 80 ca en is kadastraal gekend 6e afdeling, sectie A nummer 470 

B 2.
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De heren Delabie Pieter en Delabie Hans en mevrouw Delabie Isabelle, stelden notaris Jean-Charles De Witte aan om 

de akte tot kosteloze grondafstand op te maken. Op heden ligt een ontwerp van de akte tot kosteloze grondafstand voor. 

Het komt aan de gemeenteraad toe om de tekst van deze ontwerpakte goed te keuren.

Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en 

vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid  kan de akte tot kosteloze grondafstand effectief door de notaris 

verleden worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de akte, zoals in bijlage, en het verlijden 

van deze akte.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit

Punt 1

in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en de kosteloze overname van 12 a 80 ca uitgeruste grond, kadastraal 

gekend 6e afdeling, sectie A, nummer 470 B 2, gelegen aan de Pestelstraat te KORTRIJK-MARKE, jegens de heren 

Delabie Pieter en Delabie Hans en mevrouw Delabie Isabelle, om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze 

grond in te lijven in het openbaar domein van de stad.

Bijlagen

- adviezen RES.pdf

- verkavelingsvergunning.pdf

- eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand.pdf

- opmetingsplan.pdf

- ontwerpakte.pdf
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 HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVENTIEN 
 Op * 
 Voor ons, Meester Jean-Charles DE WITTE, Geassocieerd Notaris te 
Kortrijk. 
   ZIJN VERSCHENEN : 

1)De Heer DELABIE, Pieter Jules, geboren te Kortrijk, op 27 augustus 
1969, rijksregister nummer 690827 313-91, echtgenoot van Mevrouw Adriana 
Carranza Velazquez, wonende te 04304 Meolans Revel (Frankrijk), Les Ponsons. 
 Gehuwd te Meolans Revel (Frankrijk) op 19 september 1998, bij gebrek aan 
voorafgaandelijk huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zo hij verklaart en 
bevestigt. 
  2) Mevrouw DELABIE, Isabelle, Carine, geboren te Kortrijk, op 2 maart 
1971, rijksregister nummer 710302 356-29, echtgenote van De Heer Philippe Remy, 
wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Lampestraat 115. 
 Gehuwd te Kortrijk, op 30 augustus 1997, onder het wettelijk stelsel blijkens 
huwelijkscontract verleden voor Notaris Dirk Vanhaesebrouck op 21 augustus 1997, 
tot op heden ongewijzigd, zo zij verklaart. 
 3) De Heer DELABIE, Hans, Kristof Gustaaf, geboren te Kortrijk, op 28 mei 
1972, rijksregister nummer 720528 265-54, echtgenoot van Mevrouw Nele Vergote, 
wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Talpenhoekstraat 33. 
 Gehuwd te Ardooie, op 16 oktober 1999, onder het wettelijk stelsel bij 
ontstentenis van huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd, zo hij verklaart. 
 VOLMACHT 
 De Heer Pieter Delabie, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw Isabelle 
Delabie, voornoemd, krachtens een akte volmacht verleden voor Notaris Pierre 
Grimaldi, te Barcelonette (Frankrijk) op 19 augustus 2010 waarvan het brevet werd 
gehecht aan de verkavelingsakte verleden voor Notaris Jean Charles De Witte op 25 
augustus 2010, overgeschreven op het eerste Hypotheekkantoor te Kortrijk, 
formaliteit 64-T-24/09/2010-07469. 
 Hierna genoemd “de overdragende partij”. 
 De STAD KORTRIJK, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54. 

 Ingeschreven met ondernemingsnummer BE 0207 494 678. 
 Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 182 §1 van het 

Gemeentedecreet door:  

- de Heer Piet Joris LOMBAERTS, voorzitter van de gemeenteraad, geboren 

te Gent op 24 oktober 1962, rijksregisternummer 591-8655490-88, wonende te 8500 

Kortrijk, Sint-Denijseweg 64;  
 - de Heer Geert HILLAERT, Stadssecretaris, geboren te Gent op 18 maart 

1968, wonende te 8501 Kortrijk-Heule, Vlaschaard 56. 
 Handelend overeenkomstig artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet en in 
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van de Stad Kortrijk van *,  
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige akte zal gehecht 
blijven, maar niet ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden 
worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 
1, 4e lid Hypotheekwet. 
 Hierna genoemd “de overnemende partij”. 
 VOORAFGAANDE UITEENZETTING. 
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 Het verkavelingsplan van de gronden te Kortrijk waarvan de hierna 
beschreven gronden deel uitmaken, werd opgemaakt door Architectuur en 
Engineering Snoeck & Partners, te Kortrijk en werd gehecht aan de verdelingsakte. 
 Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Kortrijk heeft de 
verkaveling vergund in zitting van 17 juni 2009, dossier nummer MAR125. 
 In uitvoering van artikel 101 paragraaf 3 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van het Vlaams gewest werd 
de akte verdeling van de te verkavelen gronden opgemaakt door ondergetekende 
Notaris Jean-Charles De Witte op 25 augustus 2010. 
 Blijkens akte verleden voor ondergetekende Notaris op 25 augustus 2010, 
overgeschreven op het eerste Hypotheekkantoor te Kortrijk, met als 
overschrijvingsrelaas 64-T-24/09/2010-07469 werd een recht van opstal verleend 
door de consoorten Delabie aan de naamloze vennootschap “Bouwkantoor Guido 
Dedeyne” thans naamloze vennootschap “Dedeyne Projects”, welke van rechtswege 
is geëindigd na de verkoop van de respectievelijk te bouwen woningen. 
 De verkavelingsakte verleden voor notaris Jean-Charles De Witte, te 
Kortrijk, vermeldt volgende bepaling die hierna letterlijk wordt overgenomen: 

B. Verkavelingscontract 
Het verkavelingscontract opgemaakt tussen het Stadsbestuur van Kortrijk 

en Mevrouw Isabelle Delabie, bevat wat volgt:  
“1. De volgende voorwaarde vermeld in het besluit van de gemeenteraad 

stipt na te leven: 
* de verkavelaar de verplichting op te leggen, bij het verkrijgen van de 

verkavelingsvergunning, een overeenkomst te sluiten met de stad Kortrijk tot 
regeling van o.a. volgende lasten en plichten: 

- de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te 
worden bij het openbaar domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar 
groen;” 

Bijgevolg verbindt de overdragende partij zich tot kosteloze afstand aan de 
Stad Kortrijk van het perceel grond gelegen aan de Pestelstraat voor een 
oppervlakte van twaalf aren tachtig centiaren (12a80ca) zoals aangeduid op het 
metingsplan opgemaakt door landmeter Callens en Vandermeersch bvba, te 
Kortrijk op 26 februari 2016. 
 OVERDRACHT. 
 De overdragende partij draagt over onder de waarborgen als naar recht en 
voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire inschrijvingen, bezwarende 
overschrijvingen of welkdanige andere beletselen aan de overnemende partij die 
aanvaardt: 

STAD KORTRIJK  - ZESDE AFDELING – MARKE 
Een perceel grond gelegen nabij de Pestelstraat, kadastraal bekend volgens 

titel onder sectie A nummer 470/P en thans gekadastreerd volgens kadastrale 
legger sectie A perceelsnummer 0470B2P0000 voor een oppervlakte van twaalf 
aren zeventig centiaren (1270 m2), en volgens hierna vermelde meting voor een 
oppervlakte van twaalf aren tachtig centiaren (1.280 m2). 
 PLAN EN PERCEELSIDENTIFICATIE: 
 Voorschreven goed staat afgebeeld op een metingsplan opgemaakt door het 
landmeterbureau, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
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“Callens en Vandermeersch”, te 8500 Kortrijk, Min. Liebaertlaan 29 op 26 februari 
2016, onder plannummer A3.K.024.16. 

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van 
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder 
referentienummer 34026/10138 en werd sindsdien niet meer gewijzigd. 
  Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn 
getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter 
overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen 
toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. 
 De kosten van het metingsplan, ten laste van de overdragende partij,   
bedragen driehonderd drieënzestig euro (€ 363,00), inclusief  BTW. 

De kadastrale gegevens in deze akte vermeld, worden niet gewaarborgd en 
worden enkel ten titel van inlichting gegeven.  
 OORSPRONG VAN EIGENDOM. 

Voorschreven goed behoorde toe aan de consoorten Delabie, 1) Pieter, 
echtgenoot van mevrouw Carranza Velazquez, te Les Ponsons (Frankrijk), 2) 
Isabelle, echtgenote van de Heer Remy Alfred, te Kortrijk-Rollegem, 3) Sophie, te 
Kortrijk-Rollegem en 4) Hans, echtgenoot van Mevrouw Vergote Nele, te Aalbeke 
ingevolge aankoop jegens de naamloze vennootschap “Drukkerij Delabie”, te 
Kortrijk-Marke, blijkens akte verleden voor Notaris Dirk Vanhaesebrouck, te 
Kortrijk op 26 oktober 1998, overgeschreven op het eerste Hypotheekkantoor te 
Kortrijk op 29 oktober 1998, boek 3778, nummer 18. 

Mevrouw Sophie Delabie, voornoemd, heeft afstand gedaan van onverdeelde 
rechten in voormeld goed aan mevrouw Isabelle Delabie, voornoemd, blijkens akte 
verleden voor notaris Eric Laenens, te Zoersel op 1 april 2010, overgeschreven op 
het eerste Hypotheekkantoor te Kortrijk, formaliteit 64-T-02/04/2010-02583. 
 De overnemer zal met de hierboven aangehaalde oorsprong van eigendom 
genoegen moeten nemen en geen ander titel kunnen vorderen dan een afschrift 
dezer. 
 ALGEMENE VOORWAARDEN 
 Deze overdracht is toegestaan en aanvaard mits de volgende lasten, bedingen 
en voorwaarden: 
 1. Eigendom – genot – gebruik – belastingen 
 De overdragende partij verklaart dat de bij deze overgedragen goederen niet 
verhuurd zijn, en vrij zijn van elk persoonlijk of zakelijk genotsrecht, en van iedere 
feitelijke bezetting. 

De overnemende partij zal de eigendom, het genot en vrij gebruik van de bij 
deze overgedragen goederen hebben vanaf heden, met last voor hem er vanaf heden 
alle hoegenaamde belastingen, lasten en taksen van te dragen. 
 2. Staat van het goed – oppervlakte – erfdienstbaarheden 
 2.1. De goederen  worden overgedragen in de staat en de toestand waarin ze 
zich bevinden. 
 De overdragende partij is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken 
die de overnemende partij  zelf heeft kunnen vaststellen. De overnemende partij 
verklaart formeel de bij deze overgedragen goederen aandachtig bezocht te 
hebben. 
 De overnemende partij is zonder verhaal tegen de overdragende partij voor 
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verborgen gebreken, doch enkel in de mate dat de overdragende partij daar geen 
kennis van had. De overdragende partij verklaart dat er, naar haar weten, geen 
verborgen gebreken aanwezig zijn in de goederen. 

De overnemende partij zal geen aanspraak maken op enige vergoeding 
noch op een vermindering van de hierna vastgestelde prijs voor gebreken van de 
grond of van de ondergrond. 

2.2. De goederen worden overgedragen zonder waarborg van oppervlakte, al 
overtrof het verschil in meer of min één/twintigste, blijvende het verschil in meer 
of in min ten bate of schade van de overnemende partij, zonder verhaal tegen de 
overdragende partij. 
 2.3. De goederen worden overgedragen met alle heersende en lijdende, zicht-
bare en niet zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende rechten en 
erfdienstbaarheden waarmee ze zouden kunnen bevoor- of benadeeld zijn. Het staat 
de overnemende partij vrij zich tegen de nadelige te verzetten, of er zich van te 
bevrijden, en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor 
eigen rekening en op eigen risico, en zonder verhaal jegens de overdragende partij 
te kunnen uitoefenen. 
 De overdragende partij verklaart dat bij haar weten er geen andere erfdienst-
baarheden of verplichtingen aangaande het de deze overgedragen goederen bestaan 
dan deze vermeld in de hierna aangehaalde verdelingsakte verleden voor 
ondergetekende notaris. 

De overdragende partij verklaart dat de overgedragen goederen naar hun 
weten niet het voorwerp zijn geweest van overeenkomsten die afwijken van het 
gemeen recht met betrekking tot de mede-eigendom van muren, hagen en 
afsluitingen die de begrenzing vormen van het verkochte goed en de aanpalende 
eigendommen. 
 3. Voorkooprechten 

De overdragende partij verklaart dat de overgedragen goederen met geen 
enkel conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht zijn bezwaard, noch met een 
verkoopbelofte, een optierecht of met een recht van wederinkoop. 
 De overdragende partij verklaart dat bij haar weten, de goederen met geen 
enkel wettelijk of reglementair recht van wederinkoop, voorkoop- of voorkeurrecht 
bezwaard zijn en dat het geen woning betreft, waaraan renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden werden uitgevoerd met toepassing van artikelen 18/2 
en 90 van de Vlaamse Wooncode. 

4. Kosten 
Alle kosten, rechten en erelonen die voortvloeien uit deze zullen door de 

overdragende partij gedragen en betaald worden. 
 VERKAVELINGSPLAN 
 Het verkavelingsplan van de gronden te Kortrijk waarvan de voorschreven 
onroerende goederen deel uitmaken, werd opgemaakt door Architectuur en 
Engineering Snoeck & Partners, te Kortrijk, op 14 januari 2009, en werd gehecht 
aan de verdelingsakte waarvan sprake hierna. 

VERKAVELINGSVERGUNNING 
 Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Kortrijk heeft de 
verkaveling vergund in zitting van 17 juni 2009, dossier nummer MAR125.  
 VERDELINGSAKTE 
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 In uitvoering van artikel 101 paragraaf 3 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van het Vlaams gewest, werd 
de akte verdeling van de te verkavelen gronden opgemaakt door Notaris Jean-
Charles De Witte te Kortrijk, op 25 augustus 2010, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk op 24 september daarna, formaliteit nummer 64-T-
24/09/2010-07469. 
 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 1. Stedenbouw en ruimtelijke ordening 

1.1. Informatieplicht overnemende partij 
De overnemende partij erkent ingelicht te zijn geweest omtrent de 

mogelijkheid om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle inlichtingen in te 
winnen omtrent de stedenbouwkundige situatie van de goederen en omtrent het 
milieu. 

1.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 
A. Plannen- en vergunningenregister 
De instrumenterende Notaris heeft aan de Stad Kortrijk gevraagd een 

stedenbouwkundig uittreksel met betrekking tot voorschreven goed af te leveren. 
Daarop heeft de stad Kortrijk bij antwoordschrijven van 28 februari 2017 

meegedeeld over een goedgekeurd plannenregister en vergunningenregister te 
beschikken en bijgevolg werd een stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd. 

B. Toepassing van artikel 5.2.1. VCRO 
1° De Notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. 

VCRO, dit op basis van de verklaringen van de overdragende partij, de 
stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd door de gemeente, de hypotheekstaat 
en het stedenbouwkundig uittreksel: 

- dat voor het onroerend goed geen recente stedenbouwkundige vergunning 
is afgegeven, met uitzondering van:  
 “- vellen van bomen de dato 15/01/2008 (dossier gemeente 2007/01095)”  

 - uitvoeren van infrastructuurwerken voor ontsluiting van 4 kavels de 
dato 14/12/2009 (dossier gemeente 2009/01025); 

- dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed 
volgens het plannenregister (en volgens de brief van de stad Kortrijk de dato 28 
februari 2017 is:  
 “Ruimtelijk gewestelijk uitvoeringsplan 
 PlanId:2.12-00005-00001 

Plannaam: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
Datum beslissing: 20/01/2006 
Beslissende instantie: Besluit van de Vlaamse Regering 
Stadium: Besluit tot goedkeuring (RUP) 
Bestemming 1: Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in 
overdruk 

 Ruimtelijk gemeentelijk uitvoeringsplan 
Plannaam: Doenaertstraat 
PlanID: 2.14-0003-00001 
Datum beslissing: 31/07/2008 
Beslissende instantie: Deputatie 
Stadium: Besluit tot goedkeuring 
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Bestemming: zone voor wegenis en openbaar domein 
 Gewestplan  

Plannaam: Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling 
van het Gewestplan Kortrijk 
Planid: 2.22-0007-00001 
Datum beslissing: 4/11/1977 
Beslissende instantie: Koninklijk Besluit 
Stadium: goedgekeurd 
Plannaam: gewestplan opgeheven door gemeentelijk RUP Doenaertstraat 
Planid: 2.22-02000-00003 
Datum beslissing: 31/07/2008 
Beslissende instantie: Deputatie 
Stadium:  
- dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de 

overdragende partij, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43; 

- dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld 
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht; 

- dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een 
projectbesluit zoals voorzien in het decreet betreffende de complexe projecten; 

- dat voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning van toepassing 
is de dato 17 juni 2009; 

2° De Notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1. VCRO. Deze bepaling, 
waarvan de overnemende partij erkent kopie te hebben ontvangen, omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen. 

3° De verkrijger verklaart dat hij betreffende het goed een 
stedenbouwkundig uittreksel verleend de dato * 2017 heeft ontvangen. 

4° De overdragende partij verklaart dat bovenbeschreven goed niet het 
voorwerp is van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest 
waaruit de mogelijkheid blijkt om op het goed één van de handelingen of werken 
bepaald door de van toepassing zijnde regionale wetgeving te verrichten of te 
behouden en dat hij niets verzekert omtrent de mogelijkheid om op het goed één 
van de handelingen of werken bepaald door voormelde wetgeving te verrichten 
of te behouden. 

C. Planbaten 
De overdragende partij verklaart tevens geen kennis te hebben van enige 

planbatenheffing. 
 2. Bepalingen in verband met de bodemtoestand 

2.1. De overdragende partij verklaart dat de grond voorwerp van 
onderhavige akte bij zijn weten geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat 
op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals 
fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en 
handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden 
en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in 
overeenstemming met artikel 6 van het Bodemdecreet. 

2.2. De overdragende partij verklaart dat de overnemende partij vóór het 
sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud 
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van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 9 februari 2017 in 
overeenstemming met artikel 101, § 1 van genoemd Decreet. 

Dit bodemattest bepaalt:  
“De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de 

bodemkwaliteit. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten”. 
2.3. De overdragende partij verklaart verder met betrekking tot de 

overgedragen goederen verder geen weet te hebben van bodemverontreiniging die 
schade kan berokkenen aan de overnemende partij of aan derden, of die aanleiding 
kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 

Voor zover voorgaande verklaring door de overdragende partij te goeder 
trouw afgelegd werd, neemt de overnemende partij de risico’s voor eventuele 
bodemverontreiniging en de schade, zowel als de kosten die daaruit kunnen 
voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdragende partij hiervoor tot geen 
vrijwaring zal gehouden zijn. 

Partijen komen tevens uitdrukkelijk overeen dat de overdragende partij niet 
aansprakelijk is ten aanzien van grondverzet dat de overnemende partij voor eigen 
rekening zou uitvoeren. 

3. Onteigening – onroerend patrimonium – rooilijn  
De overdragende partij verklaart dat bij zijn weten het goed:  
- niet het voorwerp is geweest van een voornemen tot onteigening; 
- niet getroffen is door een erfdienstbaarheid met betrekking tot een rooilijn;  
- niet belast is met een onder- of bovengrondse inneming in het voordeel 

van een openbare macht of een derde; 
- niet valt onder het toepassingsgebied van het bosdecreet of het 

duinendecreet. 
 4. Waterparagraaf 

4.1. Blijkens opzoeking gedaan de dato 9 februari 2017, verklaren de 
overdragende partij en de minuuthoudende Notaris in navolging van artikel 129 § 4 
van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, dat het hierboven 
vermelde goed niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen. 
 Blijkens zelfde opzoeking, verklaart de minuuthoudende Notaris in 
navolging van artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, dat het hierboven vermelde goed: 

- gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (hieronder - deels 
gelegen zijn in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient 
begrepen te worden de gebieden die uitsluitend bij heel extreme 
weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering overstromen); 

- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied (hieronder 
dient begrepen te worden de gebieden waar recent nog een overstroming plaatsvond 
of gebieden waarvan de modellen aangeven dat er om de honderd jaar (of frequenter) 
een overstroming plaatsvindt); 

- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied; 
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone. 
4.2. De overdragende partij verklaart dat het verkochte goed bij zijn weten 

nooit is overstroomd. 
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 5. Stookolietank 
 De overdragende partij verklaart dat in het verkochte goed noch een 
ondergrondse noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is, en dat er bij zijn 
weten nooit een tank aanwezig was of werd verwijderd. 

PRIJS 
 De overdracht wordt toegestaan en aanvaard, zonder beding van prijs, 
overeenkomstig en in uitvoering van een voorlopige overeenkomst opgemaakt 
tussen de overdragende partij en de overnemende partij. 
 VERKLARING PRO FISCO 
 De overnemende partij verzoekt, gezien werd vermeld in de voorafgaande 
uiteenzetting, om de kosteloze registratie voorzien door artikel 2.9.6.0.3, 1° VCF. 
 FISCALE VERKLARINGEN 
 1. Verklaring Belasting op de Toegevoegde Waarde 

De instrumenterende Notaris heeft aan de partijen lezing gegeven van het 
artikel 62, § 2 en 73 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
 Daarover door ons ondervraagd hebben de verschijners verklaard: 

1. de overdragende partij geen belastingplichtige te zijn met betrekking tot 
de Belasting over de Toegevoegde Waarde; 

2. de overnemende partij heeft verklaard onderworpen te zijn aan de 
belasting op de toegevoegde waarde onder nummer BE 0207 494 678. 
 2. Recht op geschriften 
 Gezien huidige overdracht past in het kader van het maatschappelijk doel en 
ten algemene nut is, maakt de overnemende partij aanspraak op de vrijstelling van 
het recht op geschriften krachtens artikel 21 van het Wetboek der diverse rechten 
en taksen 
 BEVESTIGING IDENTITEIT – BEKWAAMHEID  
 1. Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de Notaris de identiteit van 
de partijen te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen 
in het rijksregister. 

2. De Notaris waarmerkt de juistheid van de burgerlijke stand van de 
partijen en van hun woonplaats op het zicht van officiële stukken door de 
Hypotheekwet vereist. 

De verschijners verklaren de nodige handelingsbekwaamheid te hebben om 
deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd door een beschermingsmaatregel 
of een beschikkingsbeperking, niet in staat van faillissement te verkeren en 
evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve 
schuldenregeling, zoals bepaald in de wet van 5 juli 1998 , noch te vallen onder 
een procedure van reorganisatie in het kader van de wet van 31 januari 2009 
betreffende de continuïteit van ondernemingen. 
 WOONSTKEUZE 
 Tot uitvoering van deze akte kiezen de partijen woonst in hun 
respectievelijke woonplaats en administratieve zetel. 
 SLOTBEPALINGEN 
 1. De verschijners erkennen dat de Notaris hen gewezen heeft op de 
bijzondere verplichtingen aan de Notaris opgelegd door artikel 9, § 1, alinea’s 2 en 
3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een Notaris 
tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, 

18/78 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



 
 

 

9  

hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat 
elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten 
bijstaan door een raadsman. De Notaris moet tevens elke partij volledig inlichten 
over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen 
waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad 
verstrekken. 
 De verschijners hebben verklaard dat zich in de rechtshandelingen voorwerp 
van onderhavige akte volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en 
dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en 
deze aanvaarden. 
 De verschijners bevestigen tevens dat de Notaris hen naar behoren heeft 
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige 
akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 
 2. De verschijners bevestigen voor zoveel als nodig dat de vroegere akten 
waar in onderhavige akte naar verwezen wordt samen met onderhavige akte één 
geheel vormen, om samen als authentieke akte te gelden en samen uitvoerbaar te 
zijn. 

3. De overdragende partij verklaart geen hypothecair mandaat te hebben 
ondertekend, dat het verkochte goed zou kunnen bezwaren. 
 WAARVAN AKTE 
 Gedaan en verleden te Kortrijk, op datum als hierboven vermeld, waarbij de 
partijen verklaren en erkennen: 

1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens 
vijf werkdagen vóór het verlijden dezer, namelijk op *; 

2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen bevat in artikel 12, alinea’s 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat 
evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde 
ontwerp; voor het overige werd de akte gedeeltelijk voorgelezen; 

3. dat de gehele akte door Notaris werd toegelicht ten behoeve van de 
comparanten. 

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen 
getekend met ons, Notaris. 
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Inhoudelijk verantwoordelijke

Elke Vanderbeken 

Beknopte samenvatting

Plan Nieuw Kortrijk (PNK) formuleert binnen de doelstelling ‘Een stad die onderneemt en deelt’ de ambitie om van 

Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy winkelstad te maken.

In het kader van deze geformuleerde ambitie werd een Strategisch Commercieel Plan voor de handel en horeca 

gemaakt, een basisdocument voor de toekomstige ontwikkeling van handel en horeca in Kortrijk. Dit plan werd 

voorgelegd en goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 november 2016. Via projecten zoals Shop Lokaal, Kortrijk 

Zaait, TopZaak Kortrijk ... maar ook structurele maatregelen willen we verder bouwen aan Kortrijk als winkelstad.

Het voorliggend voorstel wil een projectsubsidie invoeren om actieve handelscomités te ondersteunen bij hun 

initiatieven en extra aandacht gegeven aan de zones die getroffen worden door werken op het openbaar domein.

Beschrijving

Aanleiding en context

Plan Nieuw Kortrijk (PNK) formuleert binnen de doelstelling ‘Een stad die onderneemt en deelt’ 

de ambitie om van Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy winkelstad te maken.

In dit kader keurde de gemeenteraad van de stad Kortrijk op 14 november 2016 het Strategisch 

Commercieel Plan voor Handel en Horeca (SCP) goed. Het SCP is een basisdocument over de 

toekomstige ontwikkeling van Kortrijk als winkelstad en bevat heel wat acties die kunnen helpen 

om de in PNK geformuleerde ambitie waar te maken. Via projecten zoals Shop Lokaal, Kortrijk 

Zaait, TopZaak Kortrijk ... maar ook structurele maatregelen willen we verder bouwen aan Kortrijk 

als winkelstad.

Argumentatie

Er werd al een reglement goedgekeurd voor ondernemers die instappen in een digitaal platform voor handel en horeca. 

Daarnaast komt er ook een reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad 

Kortrijk.

Bij de geformuleerde acties in het SCP staat dat de stad ook in een reglement voorziet ter ondersteuning van 

handelscomités. Ook in dit SCP staat dat de stedelijke steunmaatregelen bij hinder worden geoptimaliseerd.

Via het nieuw reglement dat hier voorligt, wil de stad een projectsubsidie voorzien voor:

 initiatieven van handelscomités in de kerngebieden van de stad Kortrijk, m.u.v. het kerngebied Centrum 

Kortrijk (waarin het BID actief is)

 initiatieven van handelscomités in alle kerngebieden van de stad Kortrijk bij hinder door openbare werken
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Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In totaal 50.000 € per jaar voor activiteiten door handelscomités en extra ondersteuning bij hinder 

op 2017/03.02.01/0590-00/6492000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN.

Advies wordt bij elk voorstel tot betaalbaarstelling van premie opnieuw gevraagd.

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen retail, handel en horeca. | Uitwerken en start uitvoering actieplan 

i.k.v. handels- en horecabeleid.

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Besluit

Punt 1

Het "Stedelijk reglement ter ondersteuning van handelscomités", zoals opgenomen als bijlage, goed te keuren.

Punt 2

Opdracht te geven aan Team WEL, Economie Kortrijk, om dit reglement administratief en inhoudelijk op te volgen.

Bijlagen

- Stedelijk reglement ter ondersteuning van de handelscomites.pdf
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Reglement versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van 
de stad Kortrijk, specifiek ter ondersteuning van actieve handelscomités 

 

Inhoud 
Hoofdstuk 1: Algemene principes en definities .................................................................................. 1 

Hoofdstuk 2: Projectsubsidie voor handelscomités ............................................................................ 3 

Hoofdstuk 3: Aanvragen, behandeling en toekenning van de projectsubsidie .................................. 3 
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Hoofdstuk 1: Algemene principes en definities 
Artikel 1. Algemene principes 

Het stadsbestuur van Kortrijk wil Kortrijk als trendy winkelstad blijvend stimuleren. 

Binnen de beperking van het goedgekeurde budget, voorziet de stad in projectsubsidies voor 

handelscomités die actief zijn in de kernen van de stad Kortrijk. 

Bovendien wordt extra aandacht gegeven aan kernen die voor langere periode getroffen 

worden door werken op het openbaar domein. 

 

Artikel 2. Definities 

a. Handelszaak 

Elke onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen 

vereist is en die tot hoofddoel heeft de uitoefening van kleinhandel, namelijk een 

rechtstreekse en persoonlijke verkoop van goederen en/of diensten aan 

eindgebruikers, met inbegrip van de horeca. 

b. Handelaar 

De uitbater, natuurlijke persoon of rechtspersoon, van de handelszaak. 

c. Handelsgeheel 

Een handelsgeheel is een geheel van handelszaken die zich al dan niet in 

afzonderlijke gebouwen bevinden en waarvan al dan niet éénzelfde persoon de 

promotor, de eigenaar of de uitbater is, die zich samen op eenzelfde plaats bevinden 

en die van rechtswege of feitelijk met elkaar verbonden zijn, in het bijzonder op 

financieel, commercieel of materieel vlak of die het voorwerp zijn van een procedure 

in gezamenlijk overleg op het gebied van de omgevingsvergunning. 

d. Kern(gebieden) 

De gebieden zoals bepaald in het Strategisch Commercieel Plan voor Handel en 

Horeca (hoofdstuk 4) dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 november 

2016. 

e. Centrum Kortrijk 

Voor de gebiedsomschrijving van centrum Kortrijk verwijzen we naar het 

belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële 

vestigingen in het centrum van Kortrijk. 

f. Handelsoverleg 

Een overlegvergadering, georganiseerd door de stad Kortrijk, onder voorzitterschap 

van de schepen bevoegd voor economie of een vertegenwoordiger, waarin voor elk 
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kerngebied één vertegenwoordiger uitgenodigd wordt. Daarnaast kunnen ook 

vertegenwoordiging en federaties van de sector handel en horeca uitgenodigd 

worden. 

Het handelsoverleg fungeert als adviesorgaan voor de uitvoering van dit reglement. 

g. Handelscomité 

Een plaatselijke comité waarin minimum 3 handelaars, inclusief horeca-uitbaters, 

actief samenwerken ter versterking van de lokale beleving van de zone waarin dit 

comité actief is. 

h. Hinder door openbare werken 

Hinder door openbare werken houdt in dat voor de klanten en de leveranciers de 

toegang tot de handelszaak wordt belemmerd of verhinderd door openbare werken. 

Onder openbare werken wordt verstaan: alle werken die uitgevoerd worden op het 

openbare domein of werken van openbaar nut. 

De openbare werken moeten minstens een maand duren. 
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Hoofdstuk 2: Projectsubsidie voor handelscomités 
Artikel 3. Doel 

De projectsubsidie voor handelscomités heeft als doel de aantrekkingskracht van de kernen van 

de stad Kortrijk, te verhogen door handelscomités te stimuleren om commerciële initiatieven te 

nemen ter bevordering van de gehele kern waarin zij actief zijn. 

De projectsubsidie voor handelscomités wordt versterkt voor kernen die getroffen worden door 

hinder door werken op het openbaar domein. 

Artikel 4. Voorwaarden 

De projectsubsidie kan aangevraagd worden indien kosten gemaakt worden voor volgende 

verschillende initiatieven: 

a. Een plaatselijk event waaraan de handelaars samen actief participeren, dat gratis 

toegankelijk is voor het publiek en waarbij eventuele winsten ingezet worden voor de 

werking van het handelscomité of voor een nieuw gezamenlijk initiatief. 

b. Een commerciële campagne, actie of stunt om de verkoop in de kern te bevorderen. 

c. De gezamenlijke aankoop, huur of leasing van uniforme of op elkaar afgestemde 

producten om de sfeer van een kern te versterken tijdens een specifieke 

verkoopsperiode of voor jaarrond gebruik. 

De aanvrager van de subsidie zal bij de communicatie vermelden dat er ondersteuning is 

vanuit de stad Kortrijk, minstens door het vermelden van het logo van de stad. 

 

Artikel 5. Bedrag 

Een projectsubsidie van maximaal 1.000,00, bestaande uit een terugbetaling van 50% van de 
gemaakte kosten kan worden toegekend aan een handelscomité dat actief is buiten Centrum 
Kortrijk. Voor één kern kan op jaarbasis maximaal € 5.000,00 toegekend worden. 

Bij hinder door openbare werken wordt de projectsubsidie verhoogd tot maximaal € 1.500, 
bestaande uit een terugbetaling van 75% van de kosten en geldt deze ook voor handelscomités 
actief binnen Centrum Kortrijk. In dit geval kan op jaarbasis voor één kern maximaal € 7.500,00 
toegekend worden. 

Hoofdstuk 3: Aanvragen, behandeling en toekenning van de projectsubsidie 
Artikel 6. Aanvraagdossier 

Een aanvraag tot bekomen van de projectsubsidie voor handelscomités vermeld onder artikel 4 

dient digitaal te worden aangevraagd via de website van de stad Kortrijk. 

Deze aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn: 

a. Volledig ingevuld aanvraagformulier. 

b. Een beschrijving van het project. 

c. Een raming van de geplande kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling. 

d. In voorkomend geval: de aanvraag van inname openbaar domein bij het 

evenementenloket. 
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e. In voorkomend geval: omschrijving en verwachte periode van de hinder door werken en 

met naam van de aannemer. 

 

Artikel 7. Behandeling van de subsidie 

Binnen de 45 dagen na indiening zal de stad het dossier volledig en ontvankelijk verklaren of zal 

de stad meer informatie opvragen. Bij een vraag om meer informatie dient de aanvrager dit 

binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden. Indien dit niet gebeurt, wordt dit dossier 

nietig beschouwd. 

Artikel 8. Advies door het handelsoverleg 

Volledig en ontvankelijk verklaarde dossiers worden voor advies voorgelegd aan het 

handelsoverleg. Het handelsoverleg vindt minstens 3 keer per jaar plaats. Dit advies kan 

eveneens per mail ingewonnen worden. 

Het handelsoverleg adviseert het College van Burgemeester en Schepenen over de toekenning 

van de projectsubsidie. Het handelsoverleg kan de aanvrager uitnodigen en/of bijkomende 

vragen stellen over het dossier in functie van dit advies. 

Artikel 9. Principiële toekenning van de subsidie  

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist op basis van het bovenstaand advies over 

het al dan niet principieel toekennen van de projectsubsidie. Het College van Burgemeester en 

Schepenen kan afwijken van het advies van het handelsoverleg, waarbij die beslissing wordt 

gemotiveerd. 

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken 

uit te voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager hierbij 

medewerking weigert, vervalt het recht op de subsidie. 

Artikel 10. Betalingsaanvraag, indiening en aanvaarding van de kosten 

Op basis van de principiële toekenning van de subsidie, dient de aanvrager een 

betalingsaanvraag in. Deze betalingsaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier, de 

bewijsstukken (facturen en bestelbonnen met betaalbewijzen, kassatickets) van de in 

aanmerking komende kosten met daarbij een overzicht van de ingediende kosten, opgemaakt op 

basis van het sjabloon dat ter beschikking gesteld wordt via de website van de stad Kortrijk en 

beeld en/of filmmateriaal van het verwezenlijkt initiatief. 

Gemaakte kosten kunnen geweigerd worden omdat de kosten waarop ze betrekking hebben niet 

in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat de aanvrager op de bewijsstukken aanduidt 

welke kosten precies in aanmerking komen. 

Artikel 11. Betaalbaarstelling van de subsidies 

Het feitelijke bedrag van de projectsubsidie wordt berekend op basis van de aanvaarde facturen. 

De subsidie kan pas worden uitbetaald als aan elk van de onderstaande voorwaarden werd 

voldaan: 

a. De aanvraag werd principieel goedgekeurd door het College van Burgemeester en 

Schepenen. 
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b. In voorkomend geval: er werd een positief advies verkregen via het evenementenloket 

voor het laten doorgaan van het event of de animatie op het openbaar domein of 

eventuele aankleding van het openbaar domein. 

c. In voorkomend geval: de hinder door werken op het openbaar domein kan bevestigd 

worden door aannemer en/of de stad Kortrijk. 

d. Controles ter verifiëring van de gemaakte kosten werden toegestaan. 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen de 60 dagen na het indienen van de 

betalingsaanvraag over de betaalbaarstelling van de projectsubsidie. 

Na een positieve beslissing over de betaalbaarstelling wordt de projectsubsidie binnen de 60 

dagen uitbetaald via overschrijving op het rekeningnummer van de aanvragen. 
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Hoofdstuk 4: Gemeenschappelijke bepalingen 
Artikel 12. Uitsluitingen 

Onderstaande gemaakte kosten komen niet in aanmerking binnen de projectsubsidie: 

a. Personeelskosten van handelaars, of personeelsleden van handelaars, actief binnen de 

zone. 

b. Aankoop van producten om gratis te verdelen of met korting te verkopen. 

c. Aankoop, leasing, huur, plaatsing of verbruik van kerstverlichting bedoeld voor 

ophanging in het straatbeeld. 

De projectsubsidie is niet cumuleerbaar met andere premies of subsidies vanuit de stad. 

De projectsubsidie is niet van toepassing voor handelsgehelen.  

Artikel 13. Verval van recht op subsidie 

Het recht op de subsidie, en bij uitbreiding alle door het stadsbestuur aangegane verbintenissen 

in dit kader vervallen van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbetaling van de 

subsidie blijkt dat er niet voldaan werd aan de vooropgestelde voorwaarden. 

Artikel 14. Overdraagbaarheid 

Principieel toegekende projectsubsidies kunnen niet overgedragen worden naar een andere 

persoon dan de aanvrager. 

Artikel 15. Gebruik van gegevens 

De stad Kortrijk behoudt zich het recht om de toekenning van de projectsubsidie te 

communiceren via diverse kanalen. 

Artikel 16. Terugvorderen van de projectsubsidie 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de terugvordering van de subsidie eisen, 

vermeerderd met de wettelijke interest: 

- Indien de subsidie toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of 

valse verklaringen afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de 

subsidie. 

- Indien de wettelijke verplichtingen niet werden nageleefd. 

- Wanneer achteraf blijkt dat de subsidie niet aangewend werd voor het doel 

waarvoor ze werd toegekend. 

- Wanneer achteraf blijkt dat niet werd voldaan aan de voorwaarden. 
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Inhoudelijk verantwoordelijke

Wouter Lecluyse

Beknopte samenvatting

Plan Nieuw Kortrijk (PNK) formuleert binnen de doelstelling ‘Een stad die onderneemt en deelt’ de ambitie om van 

Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy winkelstad te maken.

In het kader van deze geformuleerde ambitie werd een Strategisch Commercieel Plan voor de handel en horeca 

gemaakt, een basisdocument voor de toekomstige ontwikkeling van handel en horeca in Kortrijk. Dit plan werd 

voorgelegd en goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 november 2016. Via projecten zoals Shop Lokaal, Kortrijk 

Zaait, TopZaak Kortrijk ... maar ook structurele maatregelen willen we verder bouwen aan Kortrijk als winkelstad.

Het voorliggend voorstel wil verschillende premies invoeren om ondernemers en investeerders te ondersteunen, in het 

bijzonder zij die zich vestigen of investeren in de handelskerngebieden van de stad Kortrijk.

Beschrijving

Aanleiding en context

Plan Nieuw Kortrijk (PNK) formuleert binnen de doelstelling ‘Een stad die onderneemt en deelt’ 

de ambitie om van Kortrijk opnieuw een succesvolle, trendy winkelstad te maken.

In dit kader keurde de gemeenteraad van de stad Kortrijk op 14 november 2016 het Strategisch 

Commercieel Plan voor Handel en Horeca (SCP) goed. Het SCP is een basisdocument  over de 

toekomstige ontwikkeling van Kortrijk als winkelstad en bevat heel wat acties die kunnen helpen 

om de in PNK geformuleerde ambitie waar te maken. Via projecten zoals Shop Lokaal, Kortrijk 

Zaait, TopZaak Kortrijk ... maar ook structurele maatregelen willen we verder bouwen aan Kortrijk 

als winkelstad.

Argumentatie

Er werd al een reglement goedgekeurd voor ondernemers die instappen in een digitaal platform voor handel en horeca. 

Daarnaast komt er ook een reglement ter ondersteuning van de handelscomités, met specifieke aandacht voor zones die 

te lijden hebben onder hinder door openbare werken.

Bij de geformuleerde acties in het SCP staan enkele premies voor ondernemers en investeerders waarvoor een nieuwe 

premiereglementen worden opgemaakt.

Via het nieuw reglement dat hier voorligt wil de stad toelages voorzien voor:

Kernversterking (enkel geldig binnen de aangeduide kerngebieden)

 ondersteunen van Kortrijkse handelaars en horeca-ondernemers die hun bestaande zaak naar een kerngebied 

willen verhuizen: de "verhuispremie";

 het reactiveren van leegstaande commerciële panden: de "activeringspremie";
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 het samenvoegen van meerdere commerciële ruimtes tot één grotere commerciële ruimte: de 

"samenvoegpremie";

 het verfraaien of renoveren van de gevel van een commercieel pand: de "gevelrenovatiepremie";

 het toegankelijk maken van de bovenliggende entiteiten gekoppeld aan het commercieel pand via een aparte 

toegang: "premie wonen/werken boven winkels".

Onderneminsvriendelijke stad (geldig over het ganse grondgebied van de stad Kortrijk)

 het inhoudelijk ondersteunen van ondernemers door een tussenkomst voor kosten voor vorming en advies die 

ze inwinnen bij opstart van de zaak: de "starterspremie".

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Financiële informatie

€ 120.000 per jaar op 2017/03.02.01/0590-00/6492000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN.

Visum wordt bij elk voorstel tot betaalbaarstelling van premie opnieuw gevraagd.

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen retail, handel en horeca. | Uitwerken en start uitvoering actieplan 

i.k.v. handels- en horecabeleid.

Advies

Juridische dienst

Gunstig advies

Besluit

Punt 1

Het "Stedelijk reglement ter versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk", zoals 

opgenomen als bijlage, goed te keuren.

Punt 2

Het model van overeenkomst, dat wordt afgesloten na principiële toekenning van een premie, en is opgenomen als 

bijlage, goed te keuren.

Punt 3

Opdracht te geven aan Team WEL, Economie Kortrijk, om dit reglement administratief en inhoudelijk op te volgen.

Bijlagen

- stedelijk reglement_20170428085332.pdf

- overeenkomst_20170428085357.pdf
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Kelly Detavernier

Staf Financieel Beheerder

8 2017_GR_00107 Rekening 2016 - Algemene beleidsrapportering.  Begrotings- 

en jaarrekening van de stad over 2016 - Vaststellen
8 - 2017_GR_00107 - Rekening 2016 - Algemene beleidsrapportering.  Begrotings- en jaarrekening van de stad over 2016 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke

Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting

In uitvoering van art. 171 tot en met 175 van het gemeentedecreet wordt de jaarrekening voor 2016 ter goedkeuring 

voorgelegd.

Beschrijving

Aanleiding en context

In uitvoering van art.171 tot en met 175 van het gemeentedecreet wordt de jaarrekening voor 2016 

ter goedkeuring voorgelegd.

Argumentatie

JAARREKENING 2016

Resultaat op kasbasis: 47.818.204,03€

Autofinancieringsmarge: 7.561.824,52€

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moet deze rekening verstuurd worden naar de 

Executieve en de Provinciegouverneur.

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel beheerder in het kader van 

artikels 94 en 165 van het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

De GR is bevoegd op basis van art. 171 - 175 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

De jaarrekening 2016 van de stad vast te stellen.

Punt 2

Akte te nemen van de rapportering door de financieel beheerder in het kader van de artikels 94 en 165 van het 

gemeentedecreet.
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Bijlagen

- Binder2 rek 2016 incl pag nr.pdf

Bouwen, Milieu en Wonen

9 2017_GR_00121 Algemeen retributiereglement 2017 - Wijziging  met ingang 

vanaf 1 juni 2017 - Afgifte van documenten en verstrekken 

van inlichtingen i.v.m. bouwen en milieu  - Goedkeuren
9 - 2017_GR_00121 - Algemeen retributiereglement 2017 - Wijziging  met ingang vanaf 1 juni 2017 - Afgifte van documenten en verstrekken van inlichtingen i.v.m. bouwen en milieu  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Lode Valcke

Beknopte samenvatting

Door de inwerkingtreding van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende uitvoeringsbesluiten, 

worden de bepalingen uit het Algemeen Retributiereglement 2017 op afgifte van documenten en het verstrekken van 

inlichtingen in verband met bouwen, milieu en wonen, vanaf 1 juni 2017, aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Beschrijving

Aanleiding en context

Vanaf 23 februari 2017 treedt de Omgevingsvergunning in werking voor Vlaamse en provinciale 

projecten. Vanaf 1 juni 2017 treedt de Omgevingsvergunning in werking voor de gemeentelijke 

projecten. De Omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en 

de milieuvergunning.

Hierbij wijzigen ook de procedures voor het indienen en afleveren van de documenten en het 

verstrekken van inlichtingen in verband met bouwen, milieu en wonen.

De respectievelijke procedures van stedenbouw en milieu worden verenigd en herschikt. Er zijn in 

hoofdzaak nog twee procedures voor vergunningen: Gewone procedure en Vereenvoudigde 

procedure en bijkomend is er de Melding.

De tarifering wordt hieraan op een logische wijze aangepast. De herschikking van de retributie is 

zodanig vastgesteld dat er globaal gezien geen verhoging van de retributies voor de 

Vergunning/Melding zal plaatsvinden. Zowel voor de Vergunning/Melding van een 

stedenbouwkundige handeling als  voor Vergunning/Melding van ingedeelde inrichtingen en 

exploitaties blijft de retributie nagenoeg gelijk.

Voor de Vergunning/Melding van gecombineerde projecten met zowel stedenbouwkundige als 

milieuaspecten wordt het tarief van het hoogste vastgesteld.

Er wordt gestreefd naar een digitale behandeling van de dossiers. Er wordt bij de tarifering geen 

onderscheid gemaakt tussen digitale en analoge dossiers. 

Bijgevolg kunnen, vanaf de inwerkingtreding van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning 

en bijhorende uitvoeringsbesluiten, de betreffende bepalingen uit het retributiereglement op afgifte 
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van vergunningen, adviezen, info’s in verband met bouwen, milieu en wonen, opnieuw worden 

vastgesteld en afgestemd op de nieuwe reglementering. 

 

 

Argumentatie

In het retributiereglement van de stad Kortrijk werd een hoofdstuk opgenomen met de retributie op de afgifte van 

vergunningen, adviezen en info’s in verband met bouwen, milieu en wonen. 

In toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse 

Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

en haar bijlagen, worden de stedenbouwkundige vergunning en -melding, de milieuvergunning en -melding en de 

verkavelingsvergunning vervangen door de Omgevingsvergunning en Melding. 

Er wordt voorgesteld om vanaf 1 juni 2017 het Algemeen Retrebutiereglement 2017, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 12 december 2016, aan te passen en af te stemmen op de nieuwe reglementering. 

De retributie is verschuldigd voor degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke daarvan de 

vergunninghouder of exploitant. De retributie bestaat uit een bedrag per dossiertype en handeling, verhoogd met een 

bedrag per procedurestap. 

Globaal gezien wordt de retributie zodanig aangepast en herschikt, zodat de kost voor de aanvrager op eenzelfde niveau 

wordt gehouden. Bijgevolg zou dit ook geen impact hebben op de inkomsten voor de stad.

In principe zijn er geen financiële gevolgen voor de stad.

De procedures voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunningsaanvraag worden 

verenigd in de omgevingsvergunning. Bijgevolg moet het Algemeen Retributiereglement 2017, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 12 december 2016, worden aangepast.

Voor de gecombineerde aanvraag met zowel stedenbouwkundige en milieu aspecten wordt het tarief van het hoogste 

vastgesteld.

Op deze manier worden de bepalingen uit het Algemeen Retributiereglement 2017 afgestemd op de nieuwe 

reglementering, zonder een invloed te hebben op de kost voor de aanvrager alsook zonder impact op de inkomsten voor 

de stad.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen;

Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM);

De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening (VCRO);

Het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;

De wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen en wijzigingen.
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Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Er zijn geen financiële gevolgen

De herschikking van de retributie is zodanig vastgesteld dat er globaal gezien geen verhoging van de retributies voor de 

Vergunning/Melding zal plaatsvinden. Binnen de omgevingsvergunning blijft, zowel voor de vergunning/melding van 

een stedenbouwkundige handeling als voor de vergunning/melding van een ingedeelde inrichtingen en exploitaties de 

retributie nagenoeg gelijk.

 

Besluit

Punt 1

De punten 4.1 en 4.2. "Afgifte van documenten en verstrekken van inlichtingen i.v.m. bouwen en milieu" van het 

Algemeen Retributiereglement 2017, dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 12 december 2016, als volgt te 

wijzigen vanaf 1 juni 2017:

 

Afgifte van documenten en verstrekken van inlichtingen in verband met bouwen, milieu en wonen

 

Vergunningsaanvraag met Gewone procedure:

- Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen   € 25

  en verkaveling (per lot)

- Voor een ingedeelde inrichting                                            € 100

- Voor een combinatie van stedenbouwkundige                    € 100

  handelingen en een ingedeelde inrichting

 

Vergunningsaanvraag met Vereenvoudigde procedure:

- Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen  € 15

  en verkaveling (per lot)

- Voor een ingedeelde inrichting                                                 € 100

- Voor een combinatie van stedenbouwkundige                         € 100

  handelingen en een ingedeelde inrichting
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Melding :

- Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen  € 15

- Voor een ingedeelde inrichting                                           € 50

- Voor een combinatie van stedenbouwkundige                   € 50

  handelingen en een ingedeelde inrichting

 

De portkosten en publicaties voor het openbaar onderzoek worden bovenop bovenvermelde

tarieven aangerekend

Vastgoedinfo :

- Vastgoedinfo (per perceel)                                                                € 50

- Vastgoedinfo + stedenbouwkundig uittreksel (per perceel)               € 100

- Splitsing (per perceel)                                                                        € 50

 

Stedenbouwkundig uittreksel :

- Uittreksel uit plannenregister                                                         € 25

- Uittreksel uit vergunningenregister                                                € 25

 

Afschriften van milieu- of exploitatievergunningen :                                    € 15

 

Afschriften van Omgevingsvergunningen :                                                  € 15

 

Aanvraag voor een Bodemsaneringsproject :                                              € 100

Aanvraag voor een Handelsvestiging :                                                         € 100

Aanvraag voor Feestvuurwerk :                                                                    € 100

 

De retributie is niet verschuldigd voor overheidsinstellingen of instellingen die opgericht zijn door overheden. 

Punt 2
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Deze wijziging als addendum toe te voegen aan het Algemeen Retributiereglement 2017.

Punt 3

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen

Raadscommissie 2

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

10 2017_GR_00112 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-

Bissegem (WIV) - Verslag en toelichting
10 - 2017_GR_00112 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 16 mei 2017 stelt de WIV het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 

voor.

Een bestuurder van de WIV geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving

Aanleiding en context

Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 16 mei 2017 stelt de WIV het jaarverslag en de 

jaarrekening over 2016 voor.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV), opgericht 

op 1 augustus 1970.

De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.

De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.

Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: De op voordracht 

van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een 

openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de 

uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende 

vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Marc Lemaitre in de openbare vergadering van de 

raadscommissie.

Juridische grond
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Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de toelichting bij het beleid 

van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem.

Bijlagen

- commissarisverslag  jaarrek WIV 2016.pdf

- WIV-AV170516-invit.doc

- WIV-jaarverslag 2016 excl financ noch commiss.doc

- WIV 2016 neer te leggen jaarrek.pdf

- WIV-statuten per 210307.doc

11 2017_GR_00113 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-

Bissegem (WIV) - Algemene vergadering - Aanduiden 

vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad
11 - 2017_GR_00113 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

De WIV nodigt de stad uit naar zijn algemene vergadering op 16 mei 2017. 

De gemeenteraad dient hiertoe één of meerdere (maximaal 2) vertegenwoordiger(s) en eventueel een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aan te duiden.

Beschrijving

Aanleiding en context

Per brief van 29 maart 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van de WIV op 16 mei 2017.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV), opgericht 

op 1 augustus 1970.

De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.

De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.

Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2016.Bespreking en 

goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016.
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2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.

3. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.

4. Benoeming van een vervangend bestuurder namens kapitaalsdeelnemer Izegem.

5. Aanvaarding van het ontslag van een deskundige.

6. Varia.

Volgens artikel 15 van de statuten van de WIV kan de stad Kortrijk ook een tweede vertegenwoordiger aanduiden voor 

de algemene vergadering.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 16 van de statuten in acht te nemen:

" Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in de vereniging 

bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de 

volgende ambten, mandaten of functies:

- lid zijn van een ander bestuursorgaan van de vereniging;

- lid zijn van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;

- lid zijn van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 

gemeenschappen; 

- lid zijn van het Europees parlement en van de Europese commissie;

- provinciegouverneur zijn of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant;

- arrondissementscommissaris zijn of adjunct-arrondissementscommissaris;

- provinciegriffier zijn;

- lid zijn van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten 

uitoefent in hetzelfde beleidsdomein als de vereniging;

- behoudens wat bepaald is in de vorige alinea, werknemer zijn van een aangesloten openbaar bestuur of van een 

administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening 

van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de vereniging. 

Een gemeente kan daarenboven geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een niet-gemeentelijk 

deelnemer of er een mandaat waarneemt."

Artikel 15 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Juridische grond

decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

Een of twee personen als vertegenwoordigers en al dan niet een persoon als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 

duiden voor de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 16 mei 

2017.
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Bijlagen

- WIV-AV170516-invit.doc

- WIV-jaarverslag 2016 excl financ noch commiss.doc

- WIV 2016 neer te leggen jaarrek.pdf

- commissarisverslag  jaarrek WIV 2016.pdf

- WIV-statuten per 210307.doc

12 2017_GR_00114 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-

Bissegem (WIV) - Algemene vergadering - Goedkeuren 

agenda en bepalen mandaat
12 - 2017_GR_00114 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

De WIV nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn algemene vergadering op 16 mei 2017. 

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger(s) van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving

Aanleiding en context

Per brief van 29 maart 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van de WIV op 16 mei 2017.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV), opgericht 

op 1 augustus 1970.

De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.

De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.

Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de 

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2016. Bespreking en 

goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016.

2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.

3. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.

4. Benoeming van een vervangend bestuurder namens kapitaalsdeelnemer Izegem.
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5. Aanvaarding van het ontslag van een deskundige.

6. Varia.

Juridische grond

Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Besluit

Punt 1

Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 

Kortrijk-Wevelgem op 16 mei 2017.

Punt 2

De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van 

de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 16 mei 2017, waarvoor een beslissing moet 

worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

- WIV-AV170516-invit.doc

- WIV-jaarverslag 2016 excl financ noch commiss.doc

- WIV 2016 neer te leggen jaarrek.pdf

- commissarisverslag  jaarrek WIV 2016.pdf

- WIV-statuten per 210307.doc
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13 - 2017_GR_00115 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Buitengewone algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

De WIV nodigt de stad uit naar zijn buitengewone algemene vergadering op 28 juni 2017. 

De gemeenteraad dient hiertoe één of meerdere (maximaal 2) vertegenwoordiger(s) en eventueel een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aan te duiden.

Beschrijving

Aanleiding en context
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Per brief van 28 maart 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van de WIV op 28 juni 2017.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV), opgericht 

op 1 augustus 1970.

De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.

De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.

Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

1° Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen 

iuncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

(Verslag van de raad van bestuur in bijlage 1)

 

2° Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder de rechtsvorm 

van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 

Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze vennootschap “Internationale Luchthaven Kortrijk-

Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te 

Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, 

overeenkomstig het voorstel van overdracht.

(Ontwerp van akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid in bijlage 2)

3° Volmacht tot overdracht.

4° Schorsing van de vergadering.

5° Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris-

revisor met betrekking tot het lopende boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, 

afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.

(Jaarrekening en verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor worden in mei nagestuurd)

6° Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging, 

opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dit verslag is een staat van activa 

en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over de staat van activa en passiva 

gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

(Verslag door de raad van bestuur in bijlage 3 - Staat van activa en passiva en verslag van de commissaris-revisor worden 

in mei nagestuurd)

7° Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden van het aantal 

deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen. 

(Verzoek tot vervroegde ontbinding van de WIV door de deelnemende gemeente in bijlage 4 - Ontwerp van akte in 

bijlage 5)
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8° Voorstel tot afsluiting van de vereffening.

(Ontwerp van akte in bijlage 5)

9° Volmacht formaliteiten.

Zoals aangeduid in de ontwerpen van de akten bij de agendapunten 2, 7 en 8 zijn deze nog vatbaar voor wijziging in 

functie van de nog te ontvangen gegevens inzake perceelnummers en bodemattesten of de overdracht van perceel 

 875/Y/12 die intussen zou kunnen plaatsvinden tussen het Vlaamse Gewest en de nv Abelag Technics.

De akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid zal minstens zes weken vóór de buitengewone 

algemene vergadering van 28 juni 2017 worden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch staatsblad.

Ingesloten zit tevens een toelichtende nota met betrekking tot de herstructurering van de luchthaven en met betrekking 

tot het verloop van de buitengewone algemene vergadering.

Een aantal beslissingen, die op 28 juni aanstaande zullen voorgelegd worden aan de buitengewone algemene 

vergadering van de W.I.V., vereisen dat alle aandeelhouders van de WIV op de buitengewone algemene vergadering 

 aanwezig/geldig vertegenwoordigd zouden zijn en dat de beslissingen met eenparigheid van stemmen zouden worden 

genomen.

------

Volgens artikel 15 van de statuten van de WIV kan de stad Kortrijk ook een tweede vertegenwoordiger aanduiden voor 

de algemene vergadering.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 16 van de statuten in acht te nemen:

" Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in de vereniging 

bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de 

volgende ambten, mandaten of functies:

- lid zijn van een ander bestuursorgaan van de vereniging;

- lid zijn van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;

- lid zijn van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 

gemeenschappen; 

- lid zijn van het Europees parlement en van de Europese commissie;

- provinciegouverneur zijn of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant;

- arrondissementscommissaris zijn of adjunct-arrondissementscommissaris;

- provinciegriffier zijn;

- lid zijn van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten 

uitoefent in hetzelfde beleidsdomein als de vereniging;

- behoudens wat bepaald is in de vorige alinea, werknemer zijn van een aangesloten openbaar bestuur of van een 

administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening 

van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de vereniging. 

Een gemeente kan daarenboven geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een niet-gemeentelijk 

deelnemer of er een mandaat waarneemt."

Artikel 15 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Juridische grond
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decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

Een of twee personen als vertegenwoordigers en al dan niet een persoon als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 

duiden voor de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-

Wevelgem op 28 juni 2017.

Bijlagen

- WIV-bav280617-invit.docx

- 20170227-FMA-nota situering BAV finaal.docx

- bijlage 1 rvb bijz verslag.pdf

- bijlage 2 ontwerp akte houdende voorstel van overdracht WIV 7 maart 2017.pdf

- bijlage 3 verslag rvb voorstel ontb WIV.pdf

- bijlage 4 verzoek ontb BAV gemeente.doc

- bijlage 5 akte overdragende vereniging WIV 7 maart 2017.pdf

- WIV-statuten per 210307.doc
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Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

De WIV nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn buitengewone algemene vergadering op 28 juni 2017. 

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger(s) van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving

Aanleiding en context

Per brief van 28 maart 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 

algemene vergadering van de WIV op 28 juni 2017.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV), opgericht 

op 1 augustus 1970.

De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.

De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking.

Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.
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Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de 

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

1° Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen 

iuncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

(Verslag van de raad van bestuur in bijlage 1)

 

2° Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder de rechtsvorm 

van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 

Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze vennootschap “Internationale Luchthaven Kortrijk-

Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te 

Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, 

overeenkomstig het voorstel van overdracht.

(Ontwerp van akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid in bijlage 2)

3° Volmacht tot overdracht.

4° Schorsing van de vergadering.

5° Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris-

revisor met betrekking tot het lopende boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, 

afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.

(Jaarrekening en verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor worden in mei nagestuurd)

6° Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging, 

opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dit verslag is een staat van activa 

en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over de staat van activa en passiva 

gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

(Verslag door de raad van bestuur in bijlage 3 - Staat van activa en passiva en verslag van de commissaris-revisor worden 

in mei nagestuurd)

7° Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden van het aantal 

deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen. 

(Verzoek tot vervroegde ontbinding van de WIV door de deelnemende gemeente in bijlage 4 - Ontwerp van akte in 

bijlage 5)

8° Voorstel tot afsluiting van de vereffening.

(Ontwerp van akte in bijlage 5)

9° Volmacht formaliteiten.

Zoals aangeduid in de ontwerpen van de akten bij de agendapunten 2, 7 en 8 zijn deze nog vatbaar voor wijziging in 

functie van de nog te ontvangen gegevens inzake perceelnummers en bodemattesten of de overdracht van perceel 

 875/Y/12 die intussen zou kunnen plaatsvinden tussen het Vlaamse Gewest en de nv Abelag Technics.
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De akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid zal minstens zes weken vóór de buitengewone 

algemene vergadering van 28 juni 2017 worden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch staatsblad.

Ingesloten zit tevens een toelichtende nota met betrekking tot de herstructurering van de luchthaven en met betrekking 

tot het verloop van de buitengewone algemene vergadering.

Een aantal beslissingen, die op 28 juni aanstaande zullen voorgelegd worden aan de buitengewone algemene 

vergadering van de W.I.V., vereisen dat alle aandeelhouders van de WIV op de buitengewone algemene vergadering 

 aanwezig/geldig vertegenwoordigd zouden zijn en dat de beslissingen met eenparigheid van stemmen zouden worden 

genomen.

Juridische grond

Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Besluit

Punt 1

Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse 

Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 28 juni 2017.

Punt 2

De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene 

vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 28 juni 2017, waarvoor een 

beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

- WIV-bav280617-invit.docx

- 20170227-FMA-nota situering BAV finaal.docx

- bijlage 1 rvb bijz verslag.pdf

- bijlage 2 ontwerp akte houdende voorstel van overdracht WIV 7 maart 2017.pdf

- bijlage 3 verslag rvb voorstel ontb WIV.pdf

- bijlage 4 verzoek ontb BAV gemeente.doc

- bijlage 5 akte overdragende vereniging WIV 7 maart 2017.pdf

- WIV-statuten per 210307.doc

Wout Maddens

Staf
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Campus Kortrijk Weide (EU Heatnet programma) - 

Goedkeuren
15 - 2017_GR_00118 - 2017/warmte - Ontwerp, aanleg en exploitatie warmtenet Campus Kortrijk Weide (EU Heatnet programma) - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Sebastien Lefebvre

Beknopte samenvatting

De energietransitie is volop aan de gang. De stad Kortrijk is deze energietransitie via pilootprojecten aan het 

ondersteunen. Diverse stadslocaties en buurten zijn strategisch gekozen om deze energietransitie in praktijk te brengen. 

Dit dossier legt de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Eandis met betrekking 

tot het ontwerp, de aanleg en de exploitatie van het warmtenet op Campus Kortrijk Weide voor.

Beschrijving

Aanleiding en context

De energietransitie is volop aan de gang. De stad Kortrijk is deze energietransitie via 

pilootprojecten aan het ondersteunen. Diverse stadslocaties en buurten zijn strategisch gekozen om 

deze energietransitie in praktijk te brengen. 

Daarvoor zal de stad Kortrijk steunen op een netwerk met partners, die elk hun toegevoegde 

bijdrage doen aan de lokale energietransitie in de stad.

Eandis is voor de stad een strategische partner op vlak van diverse energiediensten, naast distributie 

van elektriciteit en gas, ook door het aanbieden van energiediensten voor lokale besturen met o.a. 

beheer van de openbare verlichting, stookplaatsrenovaties, renovaties van de hoogspanningscabines, 

aankoop van duurzame voertuigen, …

Een van de pilootprojecten binnen de energietransitie van de stad is de aanleg van een warmtenet 

op campus Kortrijk Weide. Initieel gestart vanuit een idee en gaandeweg ontwikkeld naar een 

volwaardige strategie. Als strategische partner van de stad Kortrijk werd Eandis gevraagd om hun 

expertise ter beschikking te stellen, inzake warmtedistributie, voor de gefaseerde uitbouw van een 

nieuw warmtenet.

Argumentatie

Met de goedkeuring van het Europees Interreg project Heatnet kwam alles in een stroomversnelling. Het pilootproject 

op campus Kortrijk Weide werd opgenomen in het EU Heatnet programma voor de uitbouw van een 4e generatie 

warmtenet (warmtenet op lage temperatuur). Dit laat toe om het pilootproject voor 60 % te laten subsidiëren. 

Daarboven kunnen we beroep doen op een fonds vanuit de provincie West-Vlaanderen met een bijkomende 

subsidiering van 10 %.

Evenwel zijn er strenge voorwaarden gekoppeld aan deze vorm van subsidiëring, namelijk dat de partners, met name de 

stad Kortrijk, van het EU Heatnet programma eigenaar moet zijn van de investeringen en dit blijven voor minstens vijf 

jaar. Bijkomend wordt ingezet op onderzoek op vlak van smart-metering, vernieuwde technologie, nieuwe 

businessmodellen, … inkomsten genereren, binnen de periode van 5 jaar, kan leiden tot een vermindering van de 

subsidies en moet goed doordacht aangepakt worden.

Gelet op het kennen van alle eisen zal de stad Kortrijk de strenge regels, opgelegd door het EU Heatnet programma, 

strikt volgen, wat een inpak heeft op het verdere verloop van dit pilootproject. Dit wil zeggen dat de stad Kortrijk nog 
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steeds beroep wenst te doen op de expertise van onze strategische partner Eandis en dit op het vlak van het coördineren 

van een warmtestudie, het ontwerp met aanleg van het warmtenet fase 1 en de exploitatie ervan, maar het geheel blijft 

eigendom van de stad Kortrijk. 

De jaarlijkse kost van de exploitatie werd bepaald op 3 % van de investeringswaarde (materiaal en aanleg) en zorgt 

ervoor dat het warmtenet 24/7 hersteld kan worden bij incidenten, lekken, ... zonder extra kosten.

Deze samenwerking werd verankerd in een specifieke samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Eandis.

Alle nodige voorbereidingen zijn reeds genomen door Eandis, tot en met de gunning van een aannemer voor de aanleg 

van het warmtenet fase 1, via een specifiek opgemaakte aanbesteding voor dit pilootproject. Dit laat toe om zeer snel 

over te gaan tot de effectieve aanleg van het warmtenet, zoals beschreven in de offerte.

Ter info

 Warmtenet CKW fase 1 (2017) : 400m warmtenet met aansluitingen fuifzaal, tranzit en incubator ‘de Loods’ 

gekoppeld aan de tijdelijke stookplaats

 Warmtenet CKW fase 2 (2018) : verbinding realiseren tussen fase 1 en warmteproductie in het nieuwe 

zwembad. Daarvoor zal in 2018 een aparte opdracht gelanceerd worden op basis van deze 

samenwerkingsovereenkomst.

 Op basis van de resultaten van het studiewerk, opgenomen in de EU Heatnet programma, kunnen verdere 

fases uitgewerkt worden richting campus West en/of richting centrum.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Financiële informatie

Uitgaven

Totaal uitgaven (brutokost voor subsidies): 106.275,67 euro (exclusief btw) ofwel 128.593.56 euro (inclusief btw) op 

budget 2017/GBB-EUR10/0350-00/2282007/IE-14 

Inkomsten

Inkomsten EU (60 %): 2019/GBB-EUR10/0350-00/1500000 : 63.765,40 (exclusief btw) of 77.156,14 euro (inclusief 

21% btw)

Inkomsten provincie West-Vlaanderen (10 %): 2019/GBB-EUR10/0350-00/1500000 : 10.627,57 (exclusief btw) of 

12.859,36 euro (inclusief 21% btw)

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die verjongt en vergroent | We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.

Advies

Juridische dienst

Gunstig onder voorwaarden
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Besluit

Punt 1

de bepalingen goed te keuren, zoals beschreven in de specifieke samenwerkingsovereenkomst ‘warmtenet project 

Kortrijk Weide’, opgesteld door Eandis.

Punt 2

de aanleg, het onderhoud en de exploitatie (met uitzondering van het monitoren en sturen van de het warmtenet en het 

toewijzen van de energievolumes op het net) van het warmtenet Campus Kortrijk Weide toe te vertrouwen aan de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest, die door middel van haar werkmaatschappij Eandis System Operator cvba en 

op termijn via dienst filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventuele te nemen 

beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen hiervoor zal instaan.

Punt 3

voor het warmtenet Campus Kortrijk Weide een overdraagbaar voorkooprecht tegen boekwaarde toe te kennen aan de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest.

Bijlagen

- samenwerkingsovereenkomst Stad Kortrijk - Gaselwest mbt warmtenet Campus Kortrijk Weide.pdf

- Offerte Eandis warmtenet fase 1 - Campus Kortrijk Weide

- Specifiek bestek voor campus Kortrijk Weide opgemaakt door Eandis

- Inschrijvingsformulier_THV Verbraeken - Van den Berg BAFO - gunning specifiek bestek Eandis
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Axel Weydts

Beheer Openbaar Domein

16 2017_GR_00119 B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1256 - Reiniging 

van de straatkolken in de entiteit Kortrijk 2017-2020 - 

Voorwaarden en wijze van gunnen
16 - 2017_GR_00119 - B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1256 - Reiniging van de straatkolken in de entiteit Kortrijk 2017-2020 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke

Dominique Dubrul

Beknopte samenvatting

Naar aanleiding van een open aanbesteding stelden we op 24 april 2017 aan het college van burgemeester en 

schepenen voor om de opdracht "Reiniging van de straatkolken in de entiteit Kortrijk - bestek B.O.D. Straatkolken 

2017-2020 - 2017/1214" niet te gunnen gezien er geen enkele regelmatige inschrijver was.

Nu wensen we deze opdracht te hernemen en leggen we de voorwaarden en wijze van gunnen ter goedkeuring voor 

aan de Gemeenteraad.

Beschrijving

Aanleiding en context

De Gemeenteraad stelde, in zitting van 30 januari 2017, de voorwaarden vast van de opdracht 

"Reiniging van de straatkolken - bestek B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1214" en koos voor 

een open aanbesteding als wijze van gunnen. De kostprijs van deze opdracht raamden we op een 

totaalbedrag van 132 070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW (voor rioleringen is de BTW 

volledig aftrekbaar). Voor 4 jaar is dit een totaalbedrag van 528 280,00 euro excl. BTW + 110 

938,80 euro BTW.

In het kader van dit dossier vond op 27 maart 2017 om 9u een open aanbesteding plaats. Er werden 

5 offertes ingediend, slechts 2 offertes waren formeel regelmatig.

Argumentatie

In het bestek werd onder punt 4. Prijsvaststelling een maximum bestelbedrag vastgelegd. Het bestelbedrag per jaar 

wordt beperkt tot 132 070,00 euro excl. BTW.

Na administratief nazicht van de offerte van de laagste formeel regelmatige inschrijver zijnde de THV Dekeyser-

Verhelle stellen we vast dat hun inschrijvingsbedrag BOVEN dit maximum bestelbedrag ligt. Tevens ligt het 

inschrijvingsbedrag van de tweede laagste formeel regelmatige inschrijver de nv Algrobo ook boven dit maximum 

bestelbedrag.

Bijgevolg zijn deze offertes krachtens artikel 95, §3, eerste lid KB Plaatsing op materieel vlak substantieel onregelmatig 

gezien ze afwijken van de bepalingen van het KB Plaatsing of van de opdrachtdocumenten betreffende met name de 

prijzen, termijnen en technische specificaties. In dit specifiek geval gaat het hierover de prijzen.

Op basis van bovenstaande zijn we genoodzaakt om de opdracht "Reiniging van de straatkolken in de entiteit Kortrijk 

2017-2020 - bestek B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1214" niet te gunnen en de procedure te hernemen.
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Gezien er enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een aanbesteding 

voorziet de Wet Overheidsopdrachten in art. 26, § 1, 1°, e dat we de oorspronkelijke opdracht kunnen gunnen op basis 

van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op voorwaarde dat de oorspronkelijke voorwaarden van de 

opdracht niet wezenlijk werden gewijzigd. Gezien de uitvoeringstermijn van de opdracht niet meer haalbaar is werd de 

eerste uitvoeringsperiode gewijzigd in het te hernemen bestek.

Gezien het hier gaat om een Europese bekendmaking mogen we enkel de formeel regelmatige inschrijvers aanschrijven 

om deel te nemen aan deze procedure zijnde:

1. THV Dekeyser-Verhelle uit Brugge

2. Nv Algrobo uit Laarne

Juridische grond

Conform art. 26, § 1, 1°, e van de Wet op de Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 kiezen we voor een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

In 2017 moet er volgend budget voorzien worden:

 132 070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW (voor rioleringen is de BTW volledig aftrekbaar) / artikel 

2017 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen rekeningnummer 6103510

In 2018 moet er volgend budget voorzien worden:

 132 070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW (voor rioleringen is de BTW volledig aftrekbaar) / artikel 

2018 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen rekeningnummer 6103510

In 2019 moet er volgend budget voorzien worden:

 132 070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW (voor rioleringen is de BTW volledig aftrekbaar) / artikel 

2019 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen rekeningnummer 6103510

In 2020 moet er volgend budget voorzien worden:

 132 070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW (voor rioleringen is de BTW volledig aftrekbaar) / artikel 

2020 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen rekeningnummer 6103510

Beleidsdoelstelling(en)

Niet van toepassing

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies
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Heidi Debels

Gunstig advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

2017.74/1 budgetsleutel 2017/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€ beschikbaar krediet 

114.289,47 beschikbaar 61 groep 143.394,24€

 voor de volgende jaren moet dit voorzien door de directie indicatief bedragen SMJP 8 hieronder

2018/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€ beschikbaar 303.288€

2019/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€ beschikbaar 306.321€

2020/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€

Dominique Dubrul

Gunstig advies

ok

Besluit

Punt 1

De voorwaarden vast te stellen voor de opdracht "Reiniging van de straatkolken in de entiteit Kortrijk" zoals ze vervat zit 

in het bijzonder bestek B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1256, opgemaakt door het team Beheer Openbaar 

Domein.

Punt 2

Conform art. 26, § 1, 1°, e van de Wet op de Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 te kiezen voor een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met volgende firma's :

1. THV Dekeyser-Verhelle uit Brugge

2. Nv Algrobo uit Laarne

Bijlagen

- 20171256_2017_04_06_Bestek - Model 3P.doc

- 170424 Nota CBS - B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017-1214 - Niet-gunning.pdf

Raadscommissie 3

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

17 2017_GR_00108 Intercommunale Leiedal - Verslag en toelichting
17 - 2017_GR_00108 - Intercommunale Leiedal - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol
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Beknopte samenvatting

Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 23 mei 2017 stelt Leiedal het jaarverslag en de jaarrekening over 

2016 voor. 

Een bestuurder van Leiedal geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving

Aanleiding en context

Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 23 mei 2017 stelt Leiedal het jaarverslag en de 

jaarrekening over 2016 voor.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960. 

De laatste statutenwijziging dateert van 24 mei 2016. 

Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken door het 

verlenen van ondersteunende diensten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat de op voordracht 

van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering 

van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en 

toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door Koen Byttebier in de openbare vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de toelichting bij het beleid 

van de Intercommunale Leiedal.

Bijlagen

- uitnodiging.pdf

- statuten.pdf

- Bijlage 2 - Ontwerp jaarverslag 2016 +.pdf

- Bijlage 1 - Agenda AV 23-05-2017.docx

- z-20170414 n rvb Leiedal Gereviseerde Jaarrekening 2016 - Toelichting ++++.pdf

18 2017_GR_00109 Intercommunale Leiedal - Algemene vergadering - 
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Goedkeuren agenda en bepalen mandaat
18 - 2017_GR_00109 - Intercommunale Leiedal - Algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

Leiedal nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn algemene vergadering op 23 mei 2017. 

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving

Aanleiding en context

Per brief van 24 maart 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van Leiedal op 23 mei 2017.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960. 

De laatste statutenwijziging dateert van 24 mei 2016. 

Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking. 

Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken door het 

verlenen van ondersteunende diensten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de 

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.     Verslag over de activiteiten in 2016

1.1 Verslag van de raad van bestuur

1.2 Verslag van de commissaris-revisor

2.     Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016

3.     Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor

4.     Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten 

5.     Akteneming voordracht bestuurders met raadgevende stem door stad Kortrijk en stad Menen (Artikel 17 II 

statuten Leiedal)

6.     Ontslag en benoeming extern deskundige - aktename

7.     Voorbereiding en timing verlenging termijn Leiedal

8.     Varia

Voor wat betreft agendapunt 4 (Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten) wordt voorgesteld om bij punt 2 

“Beleidsondersteunende plannen en studies” de exclusiviteit “Actieplan Bouwkundig Erfgoed” op te nemen.

------

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 5 ( Akteneming voordracht bestuurders met raadgevende stem 

door stad Kortrijk en stad Menen).
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Artikel 17 II van de statuten van Leiedal bepaalt dat er twee, door verschillende gemeenten aangeduide, 

afgevaardigden kunnen deelnemen aan de raad van bestuur als lid met raadgevende stem.

Deze afgevaardigden zijn steeds gemeenteraadsleden, die in de betrokken gemeenten werden verkozen op een lijst 

waanvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen of aangesteld werd als 

voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

In Bijlage 3 bij de statuten van Leiedal is per periode aangeduid welke gemeentebesturen in aanmerking komen om een 

afgevaardigde voor te dragen. 

Zoals blijkt uit de tabel in bijlage komen Kortrijk en Menen in aanmerking voor het aanduiden van een bestuurder met 

raadgevende stem voor de periode vanaf juni 2017 tot en met mei 2019.

Leiedal verzoekt de stad per brief van 27 maart 2017 om iemand voor te dragen voor het mandaat van bestuurder met 

raadgevende stem.

------

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 mevrouw K. Detavernier en mevrouw M-C Vandenbulcke, 

elk voor 50% van het totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, als vertegenwoordigers en de heer A. 

Vandendriessche als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de 

Intercommunale Leiedal voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de 

gemeenteraad in 2019.

Juridische grond

Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Besluit

Punt 1

Een persoon voor te dragen als bestuurder met raadgevende stem bij de Intercommunale Leiedal voor de statutair 

vastgestelde periode, zijnde vanaf juni 2017 tot en met mei 2019.

Punt 2

Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal op 23 mei 2017.

Punt 3

De aangegane wederzijdse exclusiviteiten met de Intercommunale Leiedal uit te breiden met: (onder punt 2 

“Beleidsondersteunende plannen en studies”) de exclusiviteit “Actieplan Bouwkundig Erfgoed”.

Punt 4
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De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van 

de Intercommunale Leiedal op 23 mei 2017, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

- z-20170414 n rvb Leiedal Gereviseerde Jaarrekening 2016 - Toelichting ++++.pdf

- z-20170414 Verslag Commissaris-Revisor Leiedal 2016.pdf

- uitnodiging.pdf

- Bijlage 1 - Agenda AV 23-05-2017.docx

- Bijlage 2 - Ontwerp jaarverslag 2016 +.pdf

- Bijlage 5 - Overzicht toegekende exclusiviteiten - status 15 december 2016 b KOR.xlsx

- Bijlage 6 - wederzijdse exclusieve dienstverlening - aanstiplijst.docx

- statuten.pdf

- 20170327 b Aanduiding bestuurders met raadgevende stem Kortrijk.pdf

- GR17-11-2014 - vaste vertegenwoordigers.pdf

Philippe De Coene

OCMW

19 2017_GR_00120 OCMW-Kortrijk. - Jaarrekening 2016. - Aktename
19 - 2017_GR_00120 - OCMW-Kortrijk. - Jaarrekening 2016. - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke

Michaël Desmet

Beknopte samenvatting

De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van de OCMW-jaarrekening 2016. 

Beschrijving

Aanleiding en context

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de principes van de beleids- en beheerscyclus,  

BBC genoemd. Deze boekhouding werkt vooral op basis van kasstromen maar er worden ook 

afschrijvingen geboekt. In tegenstelling tot de vroegere OCMW-boekhouding (de NOB) worden 

alle leningslasten toegewezen aan het beleidsdomein “algemene financiering” en is er geen interne 

facturatie waardoor de resultaten per beleidsitem weinig waarde hebben. Om deze reden voorzien 

we in de jaarrekening 2016 naast de officiële documenten ook opgave van de kasstroomsaldi per 

beleidsitem na toewijzing van de leningslasten en na interne facturatie.

In de BBC is de Gemeentelijke bijdrage voorwerp van voorafgaande onderhandeling tussen  Stad 

en OCMW. Er is een politieke afspraak tussen Stad en OCMW dat een overschot aan de Stad 

teruggestort wordt waarbij dit bij een later tekort opnieuw beschikbaar wordt.

Naar aanleiding van het laatste meerjarenplan (dec. 2016) is beslist dat de bijkomende 

gemeentelijke bijpassing van 600.000 EUR voor kinderopvang geneutraliseerd wordt vanuit het 

OCMW door 600.000 EUR teruggave vanuit het globaal overzicht. 

Argumentatie

De jaarrekening 2016 bestaat uit 2 delen: opvolging van de beleidsnota en de financiële nota.
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1. De beleidsnota (blz 1- 77)

Er wordt opgave gedaan van de beleidsdoelstellingen, van de actieplannen en van de acties (= laagste niveau).

Het OCMW-Kortrijk heeft gewerkt met 98 acties waarvan 74% ofwel gerealiseerd zijn ofwel volgens schema verlopen.

 

2. De financiële nota (jaarrekening vanaf blz 78)

 De balans vertoont een balanstotaal van 126.675.940 EUR (blz 88-89).

Met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten worden volgende begrippen opgenomen:

 

 Staat van kosten en opbrengsten, vergelijkbaar met de resultaatrekening in een onderneming.

Er is een overschot van 1.765.442 (blz 90). In de balansvoorstelling is dit overschot verrekend in het netto-

actief. 

 Gedane investeringen: 6.152.327 EUR (blz 80-82; 100). 

 Uitkomsten op kasbasis (blz 76):

       Exploitatiedienst                                                       1.951.523

       Investeringsdienst                                                    -2.376.211

       Andere                                                                       -722.034

       Budgettaire uitkomst boekjaar                                 -1.146.722

Budgettaire uitkomst vorige boekjaren                             3.166.287

Gecumuleerde budgettaire uitkomst                               2.019.565

Bestemde gelden (-)                                                       2.222.848

Uitkomst op kasbasis                                                       - 203.282

 

 Autofinancieringsmarge (blz 77):

       Bedrag na budgetwijziging                                        +275.375

       Bedrag overeenkomstig jaarrekening                       +467.067
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De positieve afwijking van de autofinancieringsmarge t.o.v. de budgetwijziging wordt verklaard door verdere 

optimalisatie bij de woonzorgcentra en door verbetering bij wonen, kinderopvang en de wijkteams. Deze verbeteringen 

zijn afgezwakt door toegenomen tekorten bij de sociale dienst.

  

Onderstaand schema geeft de evolutie van de autofinancieringsmarge als verschil tussen de Gemeentelijke bijdrage en 

de behoeften.

 

 Toekenning gemeentelijke bijdrage

 
basis 

jaarlijks +3%

kinder-

opvang

compensatie 

convenanten
toekenning

Behoefte 

o.b.v. jaar-

rekening

Auto-

financierings-

marge

Tijdelijk 

werkkapitaal

 A B C A+B+C=D E D-E  

saldo       2.431.105

2013 11.107.183   11.107.183 10.942.942 164.241 2.431.105

2014 11.440.398 280.000  11.720.398 11.180.063 540.335 2.431.105

2015 11.783.610 270.000 23.000 12.076.610 11.635.388 441.222 2.431.105

2016 12.137.119 260.000 23.000 12.420.119 11.953.052 467.067 2.431.105

Totaal 2013 - 2016 1.612.865  

 

In de periode 2013 – 2016 is er jaarlijks een overschot, gecumuleerd 1.612.865 EUR.

 

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

Akte te nemen van de OCMW-jaarrekening 2016.

Bijlagen

- jaarrekening 2016 OCMW -  boek 20 april.pdf

- Toelichting OCMW 2016.pdf


